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Stichting De Zilver-Kamer zoekt vrienden
Stichting De Zilver-Kamer is een van de erfgoedpartners van Zeist en
onderdeel van Het Geheugen van Zeist. De Stichting is opgericht in 2005 op
initiatief van de broers Joop en Hans Steenbeek.
Het doel is actief de herinnering aan de zilverindustrie in Zeist levend te
houden. Dit door het evenwichtig opbouwen van een collectie, het houden
van exposities, het geven van lezingen en het verzorgen van publicaties.
1904-1980
Tussen 1904 en 1980 was de zilverindustrie een van de belangrijkste werkgevers in Zeist. Zowel op economisch, stedenbouwkundig als op maatschappelijk gebied oefende deze industrie grote invloed uit op Zeist en de regio.
Uit de fabriek van Gerritsen zijn onder andere voortgekomen Van Kempen en
Begeer, Gerofabriek en Sola.
Industrieel erfgoed
Het gebouw aan de Karpervijver met op de gevel het opschrift Gerritsen
& Van Kempen, het markante fabrieksgebouw van de Sola met de fabrieksschoorsteen en het jubileumbeeld van de Gerofabriek op het plein van de
Gerolaan. Straatnamen die ons herinneren aan de tijd van de zilverindustrie
zijn Gerolaan en Alpaccalaan in het Gerodorp, een wijkje in Zeist.
Bezoekers
Stichting De Zilver-Kamer toont haar collectie in wisselende samenstelling
en op verschillende publieksplekken in Zeist en de regio.
Op de website - www.zilverkamerzeist.nl - is veel informatie te vinden over
de Zeister zilverindustrie, zilver in het algemeen, publicaties, filmpjes met
betrekking tot die zilverindustrie, agenda, contactgegevens en doelstelling
van De Stichting. Iedereen die geïnteresseerd is kan zich aanmelden voor de
gratis nieuwsbrief, die viermaal per jaar verschijnt. Op verzoek worden
lezingen gegeven.
Om dit mogelijk te maken
Stichting De Zilver-Kamer kan alleen maar bestaan en haar collectie verder
uitbouwen dankzij subsidies en giften. U kunt De Stichting financieel steunen
om haar werkzaamheden op het gebied van het Zeister cultureel erfgoed
voort te zetten door u aan te melden als vriend van Stichting De Zilver-Kamer.
Vrienden zijn privépersonen, instellingen en bedrijven die De Stichting
steunen met een financiële bijdrage van minimaal € 15.
Als dit vriendschapsverzoek u aanspreekt kunt u uw gift storten op
nl34 rabo 0309 9885 51 van Stichting De Zilver-Kamer onder vermelding
van ‘vriend’. Of neem via e-mail contact op met de heer Poem Ebbenhout
(penningmeester) - poem.ebbenhout@zilverkamerzeist.nl
Dankjewel
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